ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
06.30 น.
09.00 น.
09.30 น.

10.30 น.
11.00 น.
13.30 น.
14.00 น.

16.00 น.

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 10 เมษายน 2๕61
เรื่อง
- ประธานทําบุญตักบาตร “วันอังคาร สวมผาไทย
ใสบาตรพระ”
- ประธานพิธีเปดการประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
และมอบนโยบายฯ
- ประธานประชุมการดําเนินโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ป 2561 ภายใต “มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
- ประธานเปดการประชุมโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ใหเปนหลักชัยของสังคมจังหวัดอุดรธานี ประจําป 2561
- ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 2/2561
- ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 3/2561
- รับเสด็จฯ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคณ
ุ
เสด็จเปนองคประธานทรงเปดปายอนุสาวรีย
เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และหลวงพิพิธ
(มวง สิงหเสนี) ณ อบต.คายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
- รับเสด็จฯ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคณ
ุ

17.40 น. - สงเสด็จฯ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคณ
ุ
17.00 น. - ประธานพิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2561
จังหวัดอุดรธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

สถานที่
ถ.เทศา หนา ปภ.ทน.
หนองประจักษ
หองประชุมสบายดี

เจาของเรื่อง
พระพุทธศาสนา

หองประชุม ผวจ.อด.

ศึกษาธิการจังหวัด

ประชาสัมพันธ

หองประชุมอุดรดุษฎี สาธารณสุขจังหวัด
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
หองประชุมสํานักงาน ยุติธรรมจังหวัด
ยุติธรรมจังหวัด
หองประชุม ชั้น 1 ศึกษาธิการจังหวัด
สนง.ศึกษาธิการ
ทาอากาศยานทหาร สํานักงานจังหวัด
กองบิน 23
หองรับรองพิเศษ
กองบิน 23
ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 23
บริเวณหนาสถานี
ตํารวจทางหลวง 3
บานขาวสาร ต.โนนสูง

สํานักงานจังหวัด

ถ.เทศา หนา ปภ.ทน.
หองประชุมคําชะโนด

พระพุทธศาสนา
อุตสาหกรรม
จังหวัด

ถนนเทศา
หองปฏิบัติราชการ
หองประชุม
ขายทอดตลาด
สนง.บังคับคดี ชั้น 2
หองประชุม ชั้น 1
สนง.ศึกษาธิการ
บริษัท โฮมเคเบิล้
สนง.โครงการ
ทุงศรีเมือง
บริเวณหนาสถานี
ตํารวจทางหลวง 3
หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง

พระพุทธศาสนา
สํานักงานจังหวัด
คุมประพฤติ

สํานักงานจังหวัด
ปภ.

-

นายสิธิชัย จินดาหลวง
06.45 น. - รวมทําบุญตักบาตร “วันอังคาร สวมผาไทย ใสบาตรพระ”
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 09.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจําจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/2561
นายธนพล จันทรนิมิ
06.30 น. - รวมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผาไทย ใสบาตรพระ”
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 09.30 น. - ประธานประชุมหนี้นอกระบบ
10.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการ “คุมประพฤติอุดรรวมใจ
ตานภัยอุบัติเหตุ”
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - ออกรายการเจาะสถานการณ
15.00 น. - ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงโครงการพัฒนาปรับปรุง
ทุงศรีเมือง ปงบประมาณ 2560
17.00 น. - รวมพิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคและรวมกิจกรรมสืบสานประเพณี
สงกรานต

ศึกษาธิการจังหวัด
สนง.ปธ.เครือขาย
ยุติธรรม
ปภ.
กองพันนเรศวร

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

17.00 น. - รวมพิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2561
จังหวัดอุดรธานี

บริเวณหนาสถานี
ตํารวจทางหลวง 3
บานขาวสาร ต.โนนสูง

ปภ.

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

06.30 น. - รวมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผาไทย ใสบาตรพระ”

ลานอเนกประสงค
หนา ปภ.ทน.อด.
หองปฏิบัติราชการ

พระพุทธศาสนา

สํานักงานยุติธรรม

ยุติธรรมจังหวัด

หองประชุมศูนย
ประสานขาวกรองฯ
ภาค 3 อ.เมืองฯ
อบต.คายบกหวาน
อ.เมืองหนองคาย
หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง

ศูนยประสาน
ขาวกรองฯ

10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ
11.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561
13.30 น. - รวมประชุมประเมินสถานการณดานความมั่นคง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15.00 น. - รวมรับเสด็จฯ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคณ
ุ
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคและรวมกิจกรรมสืบสานประเพณี
สงกรานต
นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

09.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจําจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/2561

หองประชุมคําชะโนด

ทสจ.อด.

อบต.คายบกหวาน
กองพันนเรศวร

อุตสาหกรรม
จังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

